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fields.tag_justificacio
D’una manera introductòria es presenta el fenomen sapiencial enquadrant-lo a partir de les seves
característiques principals i a partir de les expressions literàries que acostuma a usar. Després es farà una
aproximació a la literatura sapiencial bíblica (tant del cànon hebreu com del cànon grec) enquadrant-la en la
història d’Israel en el postexili.

fields.tag_requisits
Haver cursat la introducció a l’Antic Testament.

fields.tag_competencies
-Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme...
a partir del mateix text bíblic.
-Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.
-Aprenentatge.
-Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
Després d’haver estudiat el Pentateuc i els llibres dels Profetes, completarem el recurregut per l’Antic Testament
amb l’aprofundiment dels textos «sapiencials».
El poble d’Israel es fa un lloc en el món sapiencial del Pròxim Orient Antic sobretot en l’època del «Segon Temple»
(domini Persa, Hel·lenístic i Romà). Ens haurem de fixar, doncs, en la problemàtica social i religiosa que viu Israel

en aquest període de la seva història. Haurem d’identificar, llavors, els principals temes religiosos que es deriven
d’aquella situació. Prendrem consciència de que els textos sapiencials lliguen la teologia amb la pregària, amb la
litúrgia i amb un estil de vida en la quotidianitat.

fields.tag_continguts
*UNITAT 1
1. INTRODUCCIÓ GENERAL AL FENOMEN SAPIENCIAL
*UNITAT 2
2. EL LLIBRE DE JOB
3. EL LLIBRE DELS PROVERBIS
4. EL LLIBRE DEL COHÈLET
*UNITAT 3
5. EL LLIBRE DE SIRÀCIDA
6. EL LLIBRE DE LA SAVIESA
*UNITAT 4
7. EL LLIBRE DELS SALMS

fields.tag_metodologia
L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:
*Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual (17%), que inclou tutories i activitats
(10%), consultes al professor (2%) i les dues trobades presencials (5%).
*Estudi i treball de l’alumne (83%), que inclou l’estudi personal (48%) i la planificació,
preparació i realització de les tutories i activitats (35%).

*Cada unitat té dos materials: (1) una presentació específica de la unitat així com els seus objectius específics
(2) el contingut a estudiar. En algunes unitats s’hi afegeix un material complementari (textos del Pròxim Orient
Antic relacionats amb la Bíblia)

*Per cada unitat hi haurà un temps d’estudi del contingut combinat amb activitats per anar avaluant cada
competència. Un cop acabada una unitat es passarà un informe de les competències.
*L’avaluació és continuada.
*Cada competència tindrà una nota final (mitjana de les quatre unitats). Cada competència representarà un 25%
de la nota del curs.

*S’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats. Això equival a superar la UNITAT 1 i fer almenys
dues activitats de de la UNITAT 2.
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